
 

 
 

 اپلیکیشن  کارها،  انجام  برای   فیزیکی   در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و کمتر شدن لزوم حضور

  و   حمل  بانکی،   کارهای  جمله  از  امور  سریع  انجام  و   روزمره  های  نیاز  رفع  جهت  زیادی  های  سایت  و  ها

  در  و  نبوده   مستثنی تغییرات  این از  هم کشور  اموزشی نظام  شرایط  این با  است؛ شده  اندازی  راه ...  و  نقل 

برای تسهیل امور دانش آموزی و دانشجویی است. به طور کی دانشگاه   الکترونیکی  سیستم ارتقا  بر  تالش

های مختلف هر کدام از سایت های مختص به خود برای انجام این امور استفاده میکنند. دانشگاه شاهد نیز  

سامانه   اندازی  بهتر خدمات  با راه  ارائه  و  تسهیل  بر  ناد سعی  اختصار  به  یا  دانشجویی  اطالعات  نظام 

به صورت   std.shahed.ac.ir دانشجویی دارد. در این مقاله راهنمای ورود به سایت ناد شاهد به آدرس

 .کامل در اختیار شما قرار داده خواهد شد

ره با کارشناسان مجرب آکادمی ایران  عالوه بر اطالعات حاضر در این مطلب، در صورت نیاز به مشاو 

 .تحصیل دارید کافیست با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما پاسخگوی شما باشند

  

 .کلیک کنید دانشگاه شاهد برای اطالع از مزایا و امکانات 

  

 std.shahed.ac.ir گاه شاهدسامانه ناد دانش

همانطور که اشاره شد هر یک از مراکز آموزش عالی کشور دارای سامانه آموزشی مختص به خود هستند 

تا از این طریق بستری را برای دانشجویان فراهم کنند تا امور مختلف مربوط به دانشگاه را بدون نیاز به  

انجام   الکترونیکی  فیزیکی و به صورت  قاعده مستثنی نیست و  حضور  این  دانشگاه شاهد نیز از  دهند، 

 .است داده قرار  دانشجویان اختیار  در را ناد سامانه عنوان تحت یکپارچه  سیستمی

این سامانه با هدف ارائه دسته ای از خدمات راه اندازی شده است که در ادامه به توضیح بخشی از آنها  

 :میپردازیم

 انتخاب واحد  •

 حذف و اضافه •

 یافت کارت ورود به جلسه در •

 اطالع از زمان انتخاب واحد  •

https://irantahsil.org/shahed-university/


 

 
 

 دیدن کارنامه و نمرات امتحانی  •

 اعتراض به نمرات  •

 ویرایش مشخصات دانشجویی  •

 پرداخت شهریه و مدیریت مالی  •

  

در هر نیمسال تحصیلی و پیش از شروع هر ترم دانشجویان ملزم به انتحاب واحد های درسی ارائه شده  

گذشته این روند به صورت دستی طی میشد اما با روی کار آمدن نرم افزار های تحت وب،  هستند که در  

این امور به صورت آنالین انجام میشود و باعث افزایش سرعت انجام کارها و صرفه جویی در زمان  

که   میشود البته قابل ذکر است که این سامانه و همچین سامانه های دیگر دانشگاه ها مشکالتی نیز دارند

یقینا با گذشت زمان این مشکالت نیز رفع خواهند شد. این وب سایت با هدف ارائه خدمات به اساتید و  

دانشجویان روی کار آمده است، اساتید میتوانند در آخر هر ترم نمره های کسب شده توسط دانشجویان خود 

 .ت تحصیلی شان بگذارندرا به صورت دستی در وب سایت وارد کنند و آنها را در جریان آخرین وضعی

  

 std.shahed.ac.ir راهنمای ورود به سایت ناد شاهد

بسیار ساده است دانشجویان با در دست   (std.shahed.ac.ir)نحوه ورود به سایت سامانه ناد دانشگاه شاهد

کنند. در ادامه داشتن نام کاربری و کلمه عبور به راحتی میتوانند وارد سایت شده و از خدمات آن استفاده 

 :مراحل ورود به سایت به صورت گام به گام و تصویری آورده شده است

  



 

 
 

 
 std.shahed.ac.ir نحوه ورود به سامانه

  

دانشجویان به صورت پیشفرض یک نام کاربری شخصی دارند که همان شماره   :نام کاربری و کلمه عبور

رقم آخر شماره شناسنامه   5دانشجویی و در ادامه دانشجویی آنهاست. برای رمز عبور نیز کافیست شماره 

خود را وارد کنید. در آخر نیز باید کد امنیتی در کادر را وارد و بر روی عبارت ورود به سیستم کلیک  

 .کنید

عدد صفر را وارد و سپس    5رقم است به ازای ارقام کمتر از    5چنانچه شماره شناسنامه شما کمتر از   *

و شماره شناسنامه    12345678را بنویسید. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی شما  شماره شناسنامه خود  

 .خواهد بود 1234567800922باشد رمز عبور شما    922شما 



 

 
 

این اطالعات به صورت پیش فرض تعریف شده اند و شما میتوانید در اولین فرصت از طریق امکانات  

رد کردن صحیح اطالعات فوق، موفق به ورود به  سایت این اطالعات را ویرایش کنید. در صورت وا 

 :صفحه زیر میشوید

  

 
 [caption/]راهنمای ورود به سایت ناد شاهد

  

  

صفحه سیستم ناد با دسترسی دانشجویی شامل اطالعات شخصی و اطالعات ترم و منوي هاي کاربردي  

دانشجویی نمایش داده می شود و در  می باشد. در باالي صفحه نام و نام خانوادگی دانشجو به همراه شماره  

 .زیر این اطالعات، اطالعات ترم دانشجو نمایش داده می شود



 

 
 

  

کالس های آموزش مجازی در دانشگاه شاهد توسط سامانه ویانا شاهد برگزار میشود و سامانه   :اطالعیه

 .ناد مختص به آموزشی مجازی نیست

  

 سامانه ناد دانشگاه شاهد چه امکاناتی دارد؟

ر ستون سمت راست سامانه سه منو و چندین زیر منو وجود دارد؛ همانطور که پیش از این گفته شد،  د

انتخاب واحد یکی از خدماتی است که این سامانه ارائه میدهد دانشجویان برای انجام روند انتخاب واحد  

و ادامه ی روند را طی  میتوانند از منوی ثبت نام دروس دانشجو، زیر منوی انتخاب واحد را انتخاب کرده  

 .کنند

یکی دیگر از امکانات سامانه ناد پرداخت شهریه و اقساط آن و اطالع از آخرین وضعیت پرداختی در  

طول ترم است که دانشجویان را از لزوم حضور فیزیکی برای انجام این امور بی نیاز ساخته است. یکی  

صیلی و دریافت کارنامه و همچینین کارت ورود  پرکاربردترین امکانات این سامانه اطالع از وضعیت تح

به جلسه است، همچنین دانشجویان در صورت وجود اعتراض میتوانند از همین طریق اقدام کنند تا در  

 .زمان مناسب مورد بررسی قرار گیرد

  

  

 .کلیک کنیدرشته های دانشگاه شاهد برای مطالعه فهرست 

 اخبار پیرامون دانشگاه شاهد 

 غ شدماده واحده تایید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد ابال

  شاهد«  دانشگاه رییس  انتخاب  »تأیید  واحده ماده انقالب عالی شورای آیت هللا دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس

  برای   است،   رسیده  تصویب  به فرهنگی شورای عالی انقالب  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴مورخ    ۸۵۸  جلسه   در  که  را

 .کرد ابالغ اجرا

  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد این ابالغیه خطاب بهبه گزارش مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، در  

  دانشگاه   رئیس  انتخاب  »تأیید  واحده  ماده :  است   آمده  شاهد دانشگاه  و   فناوری  و   تحقیقات  علوم،  وزارت

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/


 

 
 

بنیاد شهید و امور   ۱۴۰۰/۱۰/۱۸و بنا به پیشنهاد مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴مورخ  ۸۵۸ جلسه در  که شاهد«

 استناد   به – شود این ابالغیه می افزاید: »ماده واحدهایثارگران به تصویب رسیده است، برای اجرا ابالغ می

شورای عالی انقالب فرهنگی( و به موجب    ۱۳۶۹/۰۸/۲۹اساسنامه دانشگاه شاهد )مصوب    ۱۱ماده    ۲  بند

آقای احمد چلداوی انقالب فرهنگی،  دانشگاه شاهد،    ۴به مدت    تأیید شورای عالی  سال به عنوان رئیس 

 «گرددانتخاب می

  

 خالصه مطلب 

نام در سامانه تعبیه شده از سوی دانشگاه خود از خدمات آن   دانشجویان مراکز مختلف آموزشی با ثبت 

ناد به آدرس نام در سامانه  ثبت  با  دانشگاه شاهد نیز  دانشجویان   std.shahed.ac.ir استفاده می کنند. 

میتوانند از خدمات ارائه شده به صورت غیر حضوری نظیر انتخاب واحد، حذف و اضافه، ارزشیابی  

توسط اساتید و غیره بهره ببرند که این موارد و همچنین راهنمای ورود به سایت ناد شاهد به طور کامل  

نید با کارشناسان  در مطلب باال توضیح داده شد. در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، شما می توا

حاضر در آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به سواالت  

 .شما عزیزان هستند

  

  

  

  

 


